
 

Het Nationaal Platform Transfusiebeleid 

Het NPTf werd opgericht t.h.v. de FOD VVVL met als 

voornaamste opdrachten: 

 Begeleiden van het hemovigilantie- en 

transfusiebeleid in de ziekenhuizen 

 Stimuleren van een rationeler en spaarzamer 

gebruik van bloedproducten in België 

Binnen het NPTf werd een stuurgroep aangesteld die 

vooral instaat voor de opvolging en bijsturing van de 

de vooropgestelde doelstellingen volgens het 

meerjarenplan 2013 – 2017. Drie Werkgroepen 

werden ondertussen opgestart: 

 Werkgroep “guidelines” 

 Werkgroep “opleiding en vorming” 

 Werkgroep “elektronisch voorschrift” 

De projectcoördinator NPTf is Jana Vanden Broeck. 

Alle vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. het 

NPTf kunnen aan haar gericht worden: 

Jana.VandenBroeck@gezondheid.belgie.be) 

 
Onderwerpen enquête 

Deze enquête bevraagt dezelfde topics als de eerste 

enquête, maar nu over het referentiejaar 2013. Ondanks 

een aantal kleine aanpassingen (om meer duidelijkheid 

te scheppen) zijn de enquêtes vergelijkbaar. Bij de 

eerste enquête beschikten vele ziekenhuizen niet over 

de volgende gegevens: 

 # voorgeschreven eenheden erythrocytenconcentraat (EC) 

 # toegediende eenheden EC 

 # gefactureerde eenheden EC 

 # patiënten die bloedtransfusie(s) kregen 

 # toegediende eenheden O neg EC 

Ook voor de tweede enquête is het belangrijk dat deze 

gegevens correct geregistreerd worden om inzicht te 

krijgen in het verbruik en het verlies van 

bloedcomponenten (bvb. door niet-conforme bewaring).  

  

 

Tweede Nationale enquête 

Verspreiding: mei 2014 

De tweede nationale enquête zal elektronisch ter 

beschikking gesteld worden in mei 2014. 

Infosessie: 5 juni 2014! 

Deze sessie is bedoeld voor alle medewerkers die op 

ziekenhuisniveau betrokken zijn bij het transfusiebeleid: 

voorzitters transfusiecomités, directieleden, 

verantwoordelijken bloedbanken, 

referentieverpleegkundigen hemovigilantie/transfusie, 

artsen en verpleegkundigen, kwaliteitscoördinatoren. 

Programma: 

 Update werkzaamheden van de werkgroepen 

 Toelichting bij de tweede nationale enquête 

 Wetenschappelijk symposium 

Deadline 2
e
 enquête: 30 september 2014  

De tweede enquête dient ten laatste op 30 september 

2014 ingevuld en elektronisch verstuurd te worden.  

Aanbevelingen m.b.t. interne audits       

Uit de eerste enquête (gegevens van 2011) bleek dat 

veel ziekenhuizen de toepassing van een aantal 

belangrijke procedures* niet evalueren d.m.v. interne 

audits (*koude keten & identificatie van pre-transfusie 

bloedstalen, bloedzakken en de patiënt). Een interne 

audit heeft als meerwaarde dat de betrokken 

medewerkers gesensibiliseerd worden voor 

belangrijke kwaliteitselementen van transfusie. Het is 

aanbevolen om hen voorafgaand aan de audit op de 

hoogte te brengen van de doelstellingen van de audit. 

Het audit-team bestaat bij voorkeur minstens uit de 

referentieverpleegkundige hemovigilantie, de 

kwaliteitscoördinator en de referentie arts transfusie. 

Door systematisch een verslag van de audit op te 

stellen en constructieve feedback te geven, kan men 

de betrokken medewerkers informeren en (zonder te 

penaliseren) goede transfusie-praktijken faciliteren. 

       .  
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nr:  1 

Januari 2014 

Beste, 

Ziehier de eerste nieuwsbrief van het Nationaal Platform Transfusiebeleid (NPTf). Met deze korte nieuwsbrief 
wenst de stuurgroep u op een systematische wijze te informeren over de stand van zaken en de 
vooruitzichten van het NPTf. Om alle personen te kunnen bereiken die in uw ziekenhuis betrokken zijn bij het 
transfusiebeleid, vragen wij u om de contactgegevens van deze personen te updaten via de volgende  
link:  Online formulier .  Veel leesgenot! 

 Stuurgroep, NPTf NPTf 
  

 

 

mailto:Jana.VandenBroeck@gezondheid.belgie.be
https://docs.google.com/forms/d/1GT1s16ThpZUgCnagPR-swLGkH29pFOE-8gedcsZKfuw/viewform

